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Nemalonumai Pietryčių Azijoje
JAV užsienio politikos planuotojams nesiseka atsikratyti ne tik Berlynu, bet ir La
osu.- Sustiprėjusi partizanų veikla Vietname privers atsisakyti nurašymo politikos?

Jei JAV užsienio politi
kos planuotojams Berlynas 
atrodo nereikalingu kliuvi
niu, kuriuo reiktų atsikra
tyti, tai juo mažiau jiems 
reikalinga Pietryčių Azijos 
karalystė Laos, Įdomus su
tapimas: abu kliuviniai —• 
Vakarų Berlynas ir Laos —, 
turi maždaug tiek pat gy
ventojų, po 2,200,000. Ta
čiau, jei berlyniečiai visu 
100% nenori patekti į rau
donųjų rankas, daugumai 
laosiečių politinė spalva dar 
neturi jokios prasmės. Jei 
jie būtų politiniai susipra
tę, jiems prieš keletą metų 
nebūtų buvę sunku nusi
kratyti prasidėjusia komu
nistine infiltracija, tačiau, 
nepaisant amerikiečių pa
galbos, jie pasirodė esą to
kie abejingi savo krašto li
kimui, kad Washingtone 
buvo nutarta, jog ta kara
lyste reiktų paversti neu
tralia valstybe, kam, atro
dė, pritarė ne tik kitos Azi
jos šalyje, bet ir Britanija 
ir net... Sovietų Sąjunga.

Tam tikslui valstybės pa- 
sekretorius Azijos reika
lams A. Harrimanas darba
vosi išsijuosęs virš pusąnt- 
trų metų, tačiau vis dar be 
rezultatų, nes Laos dešinie
ji sluoksniai, nors ir sutin
ka su neutralumo idėja, ta
čiau nenori komunistams 
atiduoti gyvybiniai svarbių 
krašto apsaugos ir vidaus 
reikalų ministerijų, o be to 
komunistai nesutinka suda
ryti koalicinės vyriausybės. 
Kad privertus dešiniuosius 
nusileisti, Washingtonas su
stabdė dabartiniai dešinių
jų vyriausybei pašalpą (3 
milijonus dol. į mėn.). Dėl 
to kraštas pateko j ūkinius 
sunkumus, tačiau vyriausy
bė nenusileido.

žiūrint iš Amerikos už
kampių, gali pasirodyti, 
kad Washingtono linija tei
singa. Kam remti tuos, ku
rie pasirodė esą blogi kovo
tojai ir, be pasipriešinimo, 
užleido didelę savo krašto 
dalį komunistams! Tačiau 
tik labai naivūs gali many
ti, kad komunistai, įsigalėję 
koalicinės vyriausybės pa
galba, Laose laikysis ... ne
utralumo. „

Jau dabar turėdami savo 
kontrolėje tik dalį Laoso, 
jie per ją sustiprino pagal
bą Viet-Namo sukilėliams. 
Mat, tuo tarpu kai pietinio 
Viet-Namo siena su šiau
rine to krašto dalimi, atite
kusi komunistams, yra ne
ilga ir gerai saugoma, jūra 
yra kontroliuojama ameri
kiečių laivyno. Ląoso-Viet- 
namo siena, einanti per kal
nų ir džiungles, yra atvira 
partizanams, nes jie gali eiti 
pėsti. Skaičiuojama, kad to
kiu būdu, per mėnesį komu
nistai į Viet-Namą įfiltruo- 
davo tarp 500 ir 1,000 savo 
partizanų instruktorių, ku
rie teroro ir propagandos 
pagalba sudarydavo parti
zanų būrius iš vietinių gy
ventojų, Per du metus tas 
skaičius galėjo pasiekti ne
toli 12,000! Skaičius jau ga
na impozantiškas.

Po prezidento Kennedy 
karinio patarėjo gen. Max- 
,vell D. Taylor vizito Viet- 
Name pereitų metų spalio

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

mėn., amerikiečiai preziden
to Ngo Dinh Diem režimui 
Smarkiai sustiprino karinę 
pagalbą, kas privertė ir ko
munistus padidinti jų pa
galbą partizanams. Kovo 
mėn. buvo pastebėta, kad 
komunistai savo partizanus 
siunčia ne tik pėsčius per 
džiunglių takus, bet ir lėk
tuvais. Irgi pei’ Laos teri
toriją. Viet-Name, kaip ir 
Berlyne, abiejų pusių pres- 
tyžas reikalauja nenusileis
ti. Jei taip eis toliau, gali 
prieiti prie didesnių kovos 
veiksmų, primenančių Ko
rėjos karą. Jei prie to ei
nama, kam tada versti Laos 
dešiniuosius nusileisti ko-

Iš Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos veiklos

ALT S-gos Centro Valdy
ba, įpusėjusi savo kadenci
jos laikotarpį, visų planų, 
darbų bei klausimų svars
tyme bene didžiausią dėme
sį skyrė Antano Smetonos 
monografijai. Daug pasita
rimų vyko kartu su knygos 
autorium Aleksandru Mer
keliu nustatant knygos ap
imtį, dydį, turinį ir daug 
kitų detalių, kurios tačiau, 
pareikalavo daug darbo va
landų iki galutino nusista
tymo.

š. m. kovo mėn. gale New 
Yorke įvykusiam ALT Są
jungos ir Vilties draugijos 
valdybų posėdyje buvo pa
sirašyta su Vilties valdyba 
sutartis ir viena dalis ati
duota spausdinimui, kuri 
šiuo metu jau pradėta rink
ti.

Apie knygos turinį, kokį 
laikotarpį ji apims, ar skai
tytojas galės susidaryti ii’ 
nepr įklausomos Lietuvos 
valstybinio gyvenimo vaiz
dą ir daug kitų klausimų 
plačiau šiomis dienomis pa
informuos spaudą jos auto
rius A. Merkelis.

Kai darbas eina prie ga
lo, atsiranda ir naujų pro
blemų, iš kurių viena di- 

Pasirašant Prezidento Antano Smetonos monografijos spausdinimo sutartį Sėdi iš kairės: B. Veitas, 
V. Rastenis, Vilties Draugijos valdybos pirmininkas dr. V. Ramanauskas, A. Senikas, dr. Br. Nemickas ir 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdybos pirmininkas V, Abraitis. Vyt. Maželio nuotrauka

munistams? Geriau juos 
reiktų remti, kad jie prida
rytų galimai daugiau sun
kumų komunistų tiekimo li
nijoms per jų pačių kraštą.

Dėl to sunku nesutikti su 
kolumnistu Joseph Alsopu, 
kuris dabar viešėdamas 
Viet-Name konstatavo, jog 
amerikiečių Laoso ir Viet
namo politikos prieštarauja 
viena kitai. Tuo tarpu, kai 
politikos Vietname negali
ma pakeisti, nes tai būtų 
tikra kapituliacija su ka- 
tastrofingom pasėkom, po
litika Laos galima dar pa
keisti, nors tai irgi susiję 
su tam tikra rizika.

Visa tai prikištinai rodo, 
kad geriausias gynimosi 
būdas yra vistiktai puoli
mas.

džiausiu yra lėšų klausi
mas. Nors labai gražiu pa
vyzdžiu atėjo į talką East 
Chicagos, Richmond Hill, 
Chicagos trys skyriai stam
besnėmis sumomis parėmę, 
o ypač East Chicagos sk. 
pirm. K. Pocius ir kiti, su
teikę asmenines aukas bei 
paskolas, ALT S-gos val
dyba didžiai vertina jų pa
stangas, be kurių nebūtų 
įmanoma pradžia, tačiau, 
tai yra tik patys pirmieji 
mūsų užsibrėžto darbo žing
sniai.

Tuo tikslu gegužės 1 die
ną įvyko Sąjungos Valdy
bos posėdis, kuriame, be 
eilės kitų klausimų, buvo 
aptarti ir monografijos pla
tinimo reikalai, šis rūpestis 
didžiąja dalimi tenka vice
pirmininkui Antanui Seni- 
kui ir iždininkui Povilui 
Ališauskui, kurie artimiau
sioj ateity išdiskutuos pla
tinimo būdus ir kitus su 
m o n o g r a fija susijusius 
baigminius reikalus ir pa
ruoš išsamią informaciją 
ALT S-gos skyrių vadovy
bėms.

Be to, šiame posėdyje 
svarstyta paskutiniu laiku 
s u s i d a riusios nuotaikos

Šiomis dienomis lietuvių krepšiniui išpuolėdvi svarbios sukaktys. Prieš 40 metų (balandžio 23 d.) Lie
tuvoje buvo sužaistos pirmosios oficialios krepšinio rungtynės, o prieš 25 metus (gegužės 7 d.) Lietuva 
pirmu kartu tapo Europos nugalėtoja. Nuotraukoje Lietuvos krepšininkai Kauno geležinkelio stotyje apdo
vanoti gėlėmis po laimėjimo 1937 metais sugrjžus iš Rygos. Komandoje žaidė TalzŪnas, Kriaučiūnas, 
Žukas, Andrulis, Puzinauskas, Baltrūnas. Atsarginių tarpe buvo: Kepalas, Daukša, Mažeika, Nikolskis, 
Petrauskas, Šačkus.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIMAS KRITIKUOJA NATO 
VALSTYBIŲ SUMANYMUS

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas gegužės 1 dieną perdavė | 
Atėnus (Graikijoje) memoran
dumą, kreipiamą į tenai susi
renkančias NATO valstybių dele
gacijas, Jame siūloma persvars
tyti kaikuriuos sumanymus, ku
riais, kiek girdėti, būtų siūloma 
daryti tam tikrų nuolaidų Sovie- 
tijai ryšium su Berlyno reikalais.

PETS nuomone, visiškai ne
reikalinga ir NATO valstybėms 
jokios naudos nežadanti nuolaida 
būtų pasiūlymas pasikeisti suva
dinamąja Varšuvos Santarve ne
puolimo pasižadėjimais. Toki 
nauji nepuolimo pareiškimai So- 
vietijai neduotų jokių naujų sau
gumo garantijų, kadangi tokių 
garantijų jau pakankamai yra esa
mose tarptautinėse sutartyse 
(Jungtinių Tautų chartoje). Vaka
rų valstybės jų laikosi ir Sovie
tija tą gerai žino, tad ir be nau
jų nepuolimo pareiškimų jaučia
si pakankamai saugi. Numatoma
sis pasiūlyti pasikeitimas nepuo
limo pareiškimais duotų Sovieti- 
jai tik kitą dalyką, būtent, Var
šuvos Santarvę pastatytų j tą pa
čią plotmę su NATO, ir be pag
rindo pakeltų tos neva santarvės 
prestižą. Nes ta vadinamoji san
tarvė nėra laisvas nepriklauso
mų valstybių susitarimas, kaip 
NATO, o tik teisiška Maskvos 
kontroliuojamos imperinės sis
temos priedanga. Tai buvo itin 
ryškiai parodyta, kai ta neva san
tarvė buvo panaudota brutaliai 
numalšinti jau beveik laimėtai 
Vengrijos revoliucijai. (Be to, 
žinant, kaip Maskva laikosi sa
vo pasirašytų nepuolimo sutarčių 
Vakarams toks nepuolimo pa
reiškimais pasikeitimas irgi ne-

Amerikos Lietuvių Tarybo
je. šį klausimą plačiai api
būdino Sąjungos pirm. Vy
tautas Abraitis ir dr. Bro
nius Nemickas.

duotų jokių naujų saugumo garan
tiją).

Kita PETS nuomone nereika
linga ir žalinga nuolaida būtų su
tikimas lygiomis teisėmis jsi- 
leisti Vokietijos sovietinės zonos 
administraciją j visos Vokietijos 
technikinių kontaktų komitetą. O 
ypač žalinga nuolaida būtų tos ad
ministracijos, - šalia primesti
nių Lenkijos ir Čekoslovakijos 
valdžių - jsileidimas 1 projektuo
jamą Tarptautinę Praėjimų Val
dybą, kuriai būtų pavesta prižiū
rėti ir administruoti Į Berlyną 
per sovietinę zoną einančius k e- 
lius. Tai galėtų būti suprasta, 
kaip visos dabartinės vidurinėje 
ir rytinėje Europoje esamos pa
dėties neliečiamumo pripa
žinimas, duodamas vien už tai, 
kad tik vakarinėje Berlyno da
lyje dar kuriam laikui irgi pasi
liktų dabar esama padėtis.

PETS nuomone, tokiomis nuo
laidomis būtų sumokėta nepro
porcingai aukšta kaina už vien tik 
laikinj visiškai nepatogios Berly
no padėties apraminimą. Ta kaina 
būtų -- labai neigiamas {spūdis 
visame tautų laisvės kovos fron
te, o ypač Sovietijos pavergtuo
se kraštuose, nes tai tik pabrėž
tų dar vieną Vakarų nusilenkimą 
Maskvos užmačioms.

Vakarai pastaruoju laiku skel
bėsi pradedą vesti tikslingesnę 
politiką ir skelbė, kad sovietinia
me bloke vis daugėja vidujinių 
keblumų, taigi tarptautinė padė
tis pasidariusi Sovietijai nepa
lankesnė. Bet jeigu Vakarai ir 
vėl siūlytų nuolaidas Maskvai 
vien tik už tai, kad Maskva jų 
neišvarytų iš Berlyno miestoda- 
lies, tai kils klausimas, argi tei
sybė tos kalbos apie tikslingesnę 
politiką ir Maskvos padėties su
silpnėjimą.

Visa pokario derybų istorija 
nužymėta Vakarų atsitraukimais. 
1955 metais Genevoje,tiesa, buvo 
iškeltas visos RytųEuropos lais
vės klausimas, bet faktiškai de
rybose buvo apsiribota Vokietijos 
sujungimo klausimu. 1959metais, 
toje pačioje Genevoje, užsienių 
reikalų ministerių konferencija 
jau apsiribojo tik Berlyno klau
simu, bet ir tada dar buvo kal
bama bent apie visą Berlyną. 
Dabar, 1962 metais, jau rengia
masi kalbėtis tik apie išsilaiky
mą Berlyno dalyje ir kaip 
"duotas už duotą", už tą pasili
kimą miesto dalyje teikiamas 
faktiškas sovietinės kontrolės pri
pažinimas visojevidurinėjeirty- 
tinėje Europoje... Tai atrodo lyg 
atidavimas visd sodo už vieną 
obuolį.

Iš to, sako PETS, pavergtosios 
tautos galės pasidaryti tik vieną 
išvadą, būtent, kad vakarai nebe
nori laikytis iškilmingai skelbtų
jų įsipareigojimų tautų laisvės 
principams, aukoja tuos princi
pus dėl trumpalaikių patogumų, 
tad nebelieka pagrindo jais ir 
bepasitikėti.

PETS kritikuoja ir tą pažiū
rą, anot kurios, padėtis reika
laujanti nuolaidų, kadangi kitaip 
gresiąs karas. PETS nuomone, 
karo grėsmė nėra vienintelė al
ternatyva. Nesgi Sovietija ir vi
sa jos "Varšuvos Santarvė" turi 

pagrindo bijoti karo net labiau, 
negu Vakarų kraštai, ypač, kad 
apie šimtas milijonų žmonių prie 
varta užviešpatautuose kraštuose 
karo atveju būtųgreičiau Vakarų, 
o ne Maskvos sąjungininkai. Tik 
tų žmonių apvylimas gali mažin
ti karo baimę Kremliuje,tik nuo
laidos gali juos drąsinti ir ska
tinti tolesniais grasymais gąs
dinti kaip pavergtųjų, taip ir lais
vųjų kraštų žmones ir versti juos 
dar ir dar nusileidinėti iki visiš
ko pasidavimo. Todėl Vakarai,
PETS nuomone, šioje padėtyje 
gali sau leisti ne tik kietai lai
kytis Berlyno dalyje, bet ir pa
reikšti reikalavimų programą, 
apimančią visą Europą ir parem
tą laisvo tautų apsisprendimo 
principu. Tvirtastokiospozicijos 
užėmimas sumažintų Kremliaus 
drąsą kariauti ir karo pavojus 
tuo pačiu imtų mažėti.

Kalbamųjų nuolaidų sumany
mai, tačiau, atrodo esą kilę ar 
bent turi stipraus pritarimo ir 
Jungtinių Valstybių politikos va
dovybėje. Ar PETS samprotavi
mai paskatins juos tuos sumany
mus dar kartą persvarstyti, ir 
ypač ar tie samprotavimai {tikins 
juos tų labiau nei abejotinos ver
tės nuolaidų nedaryti, galima tik 
spėlioti. Bet tai turi nelabai il
gai trukus paaiškėti.

BERLYNAS POLITINĖSE 
GIRNOSE

Tuo metu, kai JAV vals
tybės sekretorius Dean 
Rusk, sąjungininkams aiš
kino būtinumą tęsti dery
bas su sovietais dėl Berly
no, pagrindu laikant JAV 
planą, kuriame "skirtinos 
Vak. Vokietijos politikų 
tendencijos nuo Bonnos vy
riausybės tautinių intere
sų”, Pravda jau puola Ame
rikos poziciją, kaip pavojin
gą pasaulio taikai. Naujoji 
Prancūzijos vyriausybė ma
no, kad nėra ko būti ”vokiš- 
kesniems už vokiečius”.

Atseit, ir 4 didieji Vaka
rų sąjungininkai dėl pa
grindinių tezių Berlyno 
klausimu negali susitarti. 
Negali dėl to, kad ką nesiū
lysi, kokias nuolaidas neda
rysi, sovietai iš anksto jau 
turi priešingą nuomonę bet 
kokiam siūlymui. Atrodo, 
kad sovietams Berlynas 
jau nebe ”2-jo pasaulinio 
karo nesugromuluotas liku
tis”, anot Pravdos, o negin
čytinas sovietų obuolys, į 
kurį kęsinimąsi galįs pri
vesti prie atominio karo.

Ir taip kalbėdami, sovie
tai vis dar laiko Prezidentą 
Kennedy karo kurstytoju..,

SOVIETŲ PARODA 
BRAZILIJOJE

Atidaryta sovietų paroda 
Brazilijoje yra didžiausia 
savo apimtimi, kokią bet 
kada Sov. Sąjunga yra tu
rėjusi Pietų Amerikoje.
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KĄ KALBĖJO VALTERIS BANAITIS oi
ŪKINIAI KEBLUMAI

-- Žemės ūkio krizė sovietuo
se yra tik pradžia. Tik ženklas 
kad reiks keisti visą ūkinę sis
temą.

Esamoji sistema yra paremta 
tiek ideologija, tiek ir sąlygomis 
Rusijos, kaip "underdeveloped 
country" -- su ypatingai nepa
togiu gamtos turtų išdėstymu ir 
mažai palankiu klimatu. O svar
biausia, ji sulipinta dirbtiniais 
politinės valios saitais, mažiau
sia joje logikos.

Esamoji sistema buvo supro
jektuota mobilizuoti kapitalą iŠ 
darbo žmonių kraujo ir prakai
to. "Socialistinis" ūkis išaugo ant 
milžiniškų antpelnių, planin
gai išluptų iš darbo žmonių, se
kant Anglijos kapitalizmo pradi
nio kapitalo telkimo metodą, ku
ri klasiškai aprašė Karolis Mark 
sas.

Žemės ūkio kolektyvizacijos 
pagalba, 80°?o Sovietijos gyvento
jų yra priversti dirbti už grašius 
valdžiai pigiai superkant maistą 
ir brangiai j j parduodant vartoto
jams. Dar ir šiandien kolektyvi
nis žemės ūkis yra žymus kapi
talo akumuliatorius. Kolektyvinė 
sistema, tiesa, sužlugdė maisto 
gamybą, bet -garantavo valdžiai 
pajamas. Bėda ta, kad toji pati 
sistema kliudo augti gamybai, o 
gyventojų priaugo neproporcingai 
daug ir ima pritrūkti maisto. So
vietinis žemės ūkis, visų man 
žinomų ekspertų nuomone, galė
tų duoti visai gerus rezultatus, 
jeigu į j{ būtų dedama daugiau pi
nigų, vietoj pinigus iš jo spaudus. 
Tam tikslui reiktų kolektyvinę 
sistemą keisti. Bet to daryti re
žimas nesiryžta,

Ūkininkijos skurdo kaina su
telktas kapitalas režimo naudo

jamas savo galiai didinti, tai yra, 
kurti pramonei, kuri pajėgtų ga
minti galimai daugiau visokių 
grasmės priemonių. Rezultatai 
ryškūs: sputnikai, raketos, bom
bos ir visos kitos priemonės j ė - 
gai demonstruoti.

O kur plataus vartojimo prekių 
gamybos sektorius? Jis tyčia ap
leistas. Imdama iki tūkstan- 
č i o procentų nuo savikainos ne
tiesioginiais mokesčiais, valdžia 
iš prekės pirkėjo, darbo žmo
gaus, padaro antrą po Ūkininko 
kapitalo teikėją. -

Rusija, kad ir turtinga gamtos 
. ištekliais, nelaiminga dėl tų iš

teklių išsidėstymo. Milžiniški 
nuotoliai tarp kuro ir rūdos, tų 
pagrindinių sunkiosios pramonės 
žaliavų, nepaprastai kelia sun
kiosios pramonės gaminių savi
kainą. Dar blogiau atsiliepia pel
no momento eliminavimas iŠ ūki
nio planavimo. Pelnas, pelnotroš 
kimas -- tegu sau tai bus mora
liniu požiūriu neigiami dalykai. 
Bet pelnu paremtas ūkis niekad 
nebūna apsunkintas nuostolingo
mis jmonėmis. Tąja prasme, pel
no momentas yra automatiškas 
sveiko ūkio reguliatorius, kur{ 
išėmus ūkis tarsi stuburkaulio 
netenka, ir jame atsiranda nuos
tolių, kuriuos kas nors gi turi 
apmokėti.

Apmoka tuos nuostolius savi
ninkas, o tai šiuo atveju jau 
yra ne kompartija, ne valdžia, o 
tik darbo žmonės. Valdžia 
vistiek, kapitalistinės, ar "socia
listinė", savo pajamas surenka 
tik iš darbo žmonių. Ji darbo 
žmogui negali duoti nieko, ko 
pirma iš jo neatėmė.

Tokiu būdu, režimo sukurta 
pramonė, nors ji tarnauja reži
mo tikslams, tapo didžiulė naš-

ta ant darbo žmonių pečių, vie
toj jų padėtĮ lengvinusi.

Sovietinio ūkio nuostolių tiks
liai turbūt nežino nei patys jo 
kūrėjai. Tik dabar, pristigda
mi kąbeapiplėšti-- agresija per
daug rizikinga, o iš darbo žmo
nių sunku daugiau beišlupti --jie 
pasijuto priversti jieškoti būdų 
tiems nuostoliams kaip nors ma
žinti, kaip nors didinti gamyklų

rentabilumą.
Esamoji sistema, tačiau, yra 

kaip tik svarbiausia to būtino 
racionalizavimo kliūtis. Ir kažin 
ar iš viso {manoma Sovietijoj 
išlaikyti esamą pramonę be nuos
tolių. Bet apmokėti tuos nuosto
lius kas nors turi gi.

Gal pats Chruščiovas, o gal 
kas nors kitas, kada atskleis kor
tas ir parodys, kokius milžiniš
kus nuostolius duoda sovietinis 
ūkis, ypač pramonė. Nikita 
kolkas atskleidė tik dalelę tie
sos apie žemės ūk{.

Be žodžių

Dail. Česlovas Janušas apie 
moderniĮjį meną

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MIOWEST 
2515 West 69 St.

Telef.

MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVĘ 
Marąuette Parke 

RE 7-1731
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT.................5th 4 95
2. BISQUIT 3 star Cognac........5th 4.98
3. WHITE HORSE

SCOTCH WHISKY............
4. MARTINI or 

MANHATTAN KVORTA ...
5. GERMAN BRANDY

10 metų senumo .................
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY ...........................
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA..............
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT..........................
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2.98

10. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0-98

5th 4.98

5th 2.98

5th 4.39

5th.5^9

5th.3.59

5th. 3.98

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

"Štai arklio koja! Debesys! - 
tarė menininkas Česlovas Janu
šas, rodydamas modernaus me
no pavyzdžius susirinkusiems, 
Korp! Neo-Lithuanija New Yorke 
sueigos proga. - "Mano vaikas 
taip piešė, būdamas keturių me
tų", - komentavo referentas, pa
rodydamas modernaus meno še
devro kopiją, kurio originalas 
vertas $15.000.

Ar čia buvo tirada prieš mo
dernistinę srovę? Visai ne. Čia 
buvo rimto menininko atviros 
pastabos apie abstrakcionizmo 
kraštutinumą. Česlovas Janušas, 
nebijąs prisipažinti, kad priklau
sąs prie klasikinės meno srovės, 
skaitė gan kontraversinę temą: 
"Modernus menas ir politika" 
New Yorko neolituanų sueigoje 
balandžio 28 d. Brooklyno Lie
tuvių Atletų Klube.

Pasak Janušą, modernistai re
miasi Pablo Picasso ir Po'lack 
kūrybomis. Neginčytina, jog Pi
casso esąs gabus menininkas: 
jis mokąs ir rimtus dalykus ta
pyti. Tačiau Picasso nusilenkia 
nerimtiems ir tapo vien dėl pi
nigų, Picasso yra pasisakęs, kad 
juo kvailesnis kūrinys, juo dau
giau gauna už j j. Vadinasi, jam 
kaipo menininkui, negėda žemin
tis dėl pinigo. Juk dirbtinis me
nas yra pelningas biznis, ogi toks 
milijonininkas, kaip Picasso Jver 
tina doleriukus. Pats Picasso 
prisipažino, kad jo paveikslų bran 
gumas priklauso nuo pardavėjų 
apgaulingos reklamos ir jo paties 
garsenybės.

Kiti modernistai bando filoso
fiškai išsiteisinti: girdi, jau ne
bėra žmogaus, dabar tik galima 
jj vaizduoti abstrakčiai. Bet kas 
yra abstraktas, kurio tie meni
ninkai siekia? Iš esmės, abstrak
tas yra niekas, nulis. Išvada - 
abstrakcionistai (modernistai) 
niekus kuria Žodžiu, L'Art pour 
L'Art (menas menui).

Janušas priminė klausytojams, 
kad senovės graikų laikais menas

buvo kuriamas žmonėms. Ir mū
sų laikais nereikia techniško ar 
meniško išsilavinimo pažinti, kur 
grožis. Kitaip sakant, kiekvienas 
vyras gali pažinti, kuri moteris 
esanti graži. Taip pat ir su menu.

Tikras tapytojas negimsta; rei 
kia paskirti daug darbo, kol tapy
tojas gali kurti meną. Modernis
tai ieško lengvo, greito būdo į 
meną.

Bet čia tik pusė bėdos. Janu-

šas parodė, pagrodamas savo 
argumentus, ištraukomis išCon- 
gressional Record, kad moder
nizmas turi komunistinių, anar
chistinių polinkių. Žymus Picas- 
so didžiuojasi esąs komunistas. 
Modernistinė srovė yra subtilus 
pasikėsinimas prieš Vakarų Pa
saulio tradicijas ir vertybes. Už
tat modernus menas turis poli
tini atspalvi.

Kai vienas klausytojų paklau
sė Č. Janušo, ar jis, tapęs "me
no autoritetu", pasmerktų mo
dernizmą, paskaitininkas pabrė
žtinai atsakė, jog nepriimąs jo
kios diktatūros, jokio suvaržymo 
meno srity, kiekvienas meninin
kas tur{s turėti kūrybinę laisvę. 
Meno srovės pasirinkimas yra 
asmeninis dalykas, sąžinės klau
simas, užtat ir sunku būti tikru 
menininku.

A. Budreckis

CICERO LIETUVIU
ŽINIOS

Praėjusi kartą minėjome, kad 
darbštus lietuvis - Kazys Genis 
kandidatavo l Cicero miesto Mo
kyklų Tarybą. Dabar galimepra- 
nešti, kad jis gavo pakankamai 
balsų ir { šią vietą buvo išrink
tas. Tenka pasveikinti mūsų tau
tieti su laimėjimu ir jam palin
kėti geros sėkmės!

♦♦♦

Vienos iš pirmųjų pavasario 
vestuvių bus gegužės mėn. 5 d. 
Tą dieną šv. Antano parap. baž
nyčioje {vyks Irenos Arnauskai- 
tės ir Algirdo Grigaičio (iš New 
Yorko) jungtuvės. Vestuvinės 
vaišės bus Cicero Eagles klubo 
svetainėje. Jaunieji po vestuvių 
žada apleisti Cicero miestą ir 
apsigyventi New Yorke. Gero vė
jo jiems naujame gyvenimo ke
lyje!

Viena iš seniausiųjų Cicero 
lietuvių draugijų - DraugystėLie 
tuvos Kareivių paminėjo 50 m. 
gyvavimo sukaktf. Draugijos Jku-

NSURED

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

Chort«r«d and Sup«rvi*«d by the United Stote* Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pre*.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS • B B

Jsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išniokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Tel. GR 6 2345 6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., iei TO 3 2108 9
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rimo data yra laikoma 1912 m. 
kovo mėn. 7 d. Jau tų metų 
Velykų Švenčių metu draugijos 
nariai stovėjo garbės sargybą 
bažnyčioje prie Kristaus karsto. 
Draugijos nariai vėliau įsigijo 
gražias uniformas ir plieninius 
kardus ir tokioje aprangoje pa
sirodydavo {vairiose iškilmėse. 
Jie taip pat yra dalyvavę Pasau
linės Parodos Chicagoje lietu
vių dienos programoje.

Šios draugijos steigėjais yra 
buvę šie tautiečiai: J. Eidentas, 
J. Varanius, S. Žvibas, F. Strel- 
čiūnas, J. Vilkelis, J. Rimkus, 
Z. Mickevičius, M. Pusčius, K. 
Andrijauskas, J. Rainis ir kt. 
Dabar iŠ jų gyvųjų tarpe yra tik 
du paskutinieji. Iš viso miru
siųjų narių priskaičiuojama apie 
160. Dabartiniu draugijos pirmi
ninku yra Kazys Šimkus.

Taigi miršta Lietuvos karei
viai svetimoje žemėje, o jų ki
tados žibėję kardai - rūdija-.

««*
Šv. Antano parap. mokyklos 

mokiniai, minėdami šios mokyk
los 50 metų sukakti, balandžio 
mėn. 29 d. davė savo programą. 
Buvo susirinkęs gana gausus žiū
rovų būrys.

Beje, gegužės mėn. 24 d. pra
sidės tradicinis parapijos karni- 
valas, kuris visada sutraukia di- 
delias lankytojų minias, ypatingai 
iš jaunųjų tarpo. Jaunimas jau 
dabar nekantriai laukia didžiųjų 
ratų pasirodymo, žadančių daug 
malonumo ir trukšmo.

Cicero lietuvių kolonijos cent
ras pasipuošė gražiu pastatu, ku
riuo yra atnaujinti bei praplėsti 
Šv. Antano taupymo ir skolinimo 
bendrovės (St. Anthony’s Savings 
and Loan Ass'n.) namai. Šią 
Įstaigą kiekvieną savaitę aplan
ko tūkstančiai mūsų tautiečių ne 
tik iš Cicero, bet ir kitų koloni
jų. Daugumas iš jų gerai pažįs
ta Įstaigos vedėją J. Gribauską, 
daug aukojantĮ lietuviškiems rei
kalams.

Jeigu dar yra nežinančių šios 
bendrovės adreso, jĮ galima ras
ti Dirvoje telpančiuose skelbi
muose.

Edv. Š.

JONINĖS NIAGAROS 
PUSIASALY

Šiais metais Jonines jun
giamos su Maironio minėji
mu ir tam tikslui padidin
tos rengėjų jėgos, šis iškil
mingas minėjimas vyks 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Kanados Krašto 
valdybos vadovybėje, taigi 
rengėjai bus net kelios ko
lonijos. Kaip ir tinka didžio
jo dainiaus, skatinusio su 
lyra eit Lietuvos keliu, mi
nėjimui iškviestas garsus 
lietuvių meno ansamblis 
"Rūta” iš New Yorko.

Prašoma įsidėmėti ir jau 
dabar ruoštis j vilniečių 
rengiamas Jonines birželio 
23 dieną, Merritton Com- 
munity Centre Hali, St. Ca- 
tharines, Ontario, Canada, 
Ten pat kur ir ankstyves
niais metais būdavo.

KAS DIRVOS MESKAHO 
- DAUG NUSTOJA!
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LAIKAS PAREIKŠTI INTENCIJAS SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

KOVA: DĖL KO IK PRIEŠ KA?Oficialiai paskelbta, kad A. L. Tarybos Vykdomasis 
Komitetas Tarybos reformos sumanymus perduos svar
styti Tarybą sudarančių organizacijų vadovybėms, ir kad 
tų sumanymų likimas bus sprendžiamas liepos mėnesio 
gale, Tarybos narių suvažiavime.

Nereikia ypatingų pranašiškų gabumų atspėti, kad 
tuo būdu svarstomi sumanymai liepos mėnesio suvažia
vime nesusilauks konkretaus sprendimo, nebent neigia
mą.

Jei Vykdomasis Komitetas ar jo sekretorius ir visus 
sumanymus organizacijų vadovybėms perduos, jie bus 
(ar nebus) svarstomi šešiose vietose atskirai ir, grei
čiausia, skirtingai, šešių vadovybių svarstymų rezultatai, 
pateikti apie trijųdešimčių asmenų susirinkimui, tebebus 
palaidas įvairių sumanymų rinkinys, neįmanomas dides
niam žmonių būry nei išnagrinėti, nei apsvarstyti, nei 
įvertinti. Vienintelis dalykas, ką toks susirinkimas galės 
nutarti, bus — sudaryti komisiją tiems sumanymams iš
studijuoti ir padaryti išvadai. Taip reikalas bus atidėtas 
iki kito susirinkimo, tai yra, greičiausia dar bent metams.

Tikslingiau būtų, jei Vykdomasis Komitetas jau da
bar pasirūpintų sudaryti tokią komisiją, kurioje būtų visų 
šešių Tarybos narių atstovai, gyveną viename mieste ir 
galį draugėn susėję tuos sumanymus vertinti, derinti ir 
projektuoti pasiūlymą, remdamiesi savo vadovybių nuo
monėmis apie tuos sumanymus. Tokia komisija jau ga
lėtų būti atlikusi savo uždavinį ligi šių, o ne ligi ateinan
čių metų suvažiavimo.

Sumanymų, kas Taryboje reformuotina, jau buVo 
. skelbta ir spaudoje. Kai kurie iš jų bematant tapo ir su
kritikuoti, ir ne be pagrindo. Nes vieni iš jų tik užsimena 
apie reformos linkmę, bet vengia siūlyti ką nors konkre
čiai, kiti, kurie konkretesni, atrodo sudaryti neturint prieš 
akis visų tokiam klausimui spręsti būtinų duomenų.

"Reformatų” sąjūdžio atsiradimo priežastis nėra, 
kaip dažno dabar sakoma, tik "pakeisti Grigaitį”. Ji yra 
platesnė. Būtent, ką nors padaryti, kad Taryba nepasi
liktų "uždaras klubas", tai yra, kad būtų atvertos durys 
įsijungti į ją toms Tarybos veikimui suinteresuotoms ir 
joje dalyvauti kompetentingoms jėgoms, kurioms, tebe
veikiant dabartinei Tarybos santvarkai, durys į ją tebėra 
uždaros. Antras momentas — siekimas, kad Taryba, kaip 
Amerikos lietuvių visuomenės reprezentante tam tikroje 
tos visuomenės veiklos srityje, būtų ne tik žodžiais, bet 
ir faktiškai sutvarkyta demokratiniais pagrindais, O tų 
pagrindų pats svarbiausias — reprezentacinio organo 
atsakingumas tiems, kuriuos jis reprezentuoja, 
tai yra, periodinis mandato patikrinimas 
rinkimų keliu toje visuomenėje, kuri reprezentuojama.

Nors Tarybos santvarkoje ir yra neva rinkimai, bet 
tai nėra rinkimai, būdingi demokratinei reprezentacijai. 
Iš tikrųjų Taryba ir jos Vykdomasis Komitetas sudaro
mas sutarto delegavimo būdu, kur deleguoja at
stovus ne visa reprezentuojamoji visuomenė, o tik šešių, 
visos dabartinės Amerikos lietuvių visuomenės 
nebeapimančių, organizacijų valdybos.

Ar jau dabar būtų galima ir praktiška įvesti Tary
boje "visuotinių rinkimų” dėsnį, bent taip praktikuoja
mą, kaip bendruomenės organizacijoje — atskiras klau
simas. Gal praktikos sumetimais dar galima kurį laiką 
pakentėti ir be to. Bet, kad ta visuomenė bent per orga
nizacijas būtų Taryboje reprezentuojama pilniau, negu 
dabar, reiktų atverti duris į Tarybą didesniam kiekiui 
tokių organizacijų, kurios Tarybos darbe dalyvauti ne 
mažiau tinkamos, kaip ir tos šešios, ligi šiol Taryboje 
dalyvaujančios. Tam tikslui irgi reiktų padaryti atitin
kamų pakeitimų Tarybos santvarkoje.

Bet, prieš tokius pakeitimus darant, reikia turėti 
bent apytikrius duomenis, kiek yra tokių organizacijų, 
kurios norėtų, jei galėtų, įsijungti į Tarybą, ir kokios jos.

Tad dabar, tokioms organizacijoms, kaip tik būtų 
laikas pareikšti savo intencijas. Pavyzdžiui, Tarybos re
formų svarstytojams labai svarbu būtų žinoti, ar ALB 
(bendruomenės organizacija) turėtų intenciją dalyvauti 
Taryboje, ir jei taip, tai kokiu būdu, kokiu pagrindu ? O 
kaip su kitomis bendrinėmis organizacijomis? Arba, sa
kysim, Lietuvių Studentų Sąjunga,' kuri faktiškai (LI- 
TUANUS žurnalo leidimu) jau veikia toje pačioje srity
je? Arba, toki sambūriai, kaip Neo-Lithuania, šviesos- 
Santaros filisteriai, skautų, ateitininkų sendraugiai — vis 
tai jaunoji inteligentija pajėgi veikti, bet daugiausia ne
pritapusi prie Taryboje dabar dalyvaujančių organizacijų. 
Ar jie turi intencijų įsijungti? Jei turi, tai reikia svars
tyti, kaip tą padaryti. O jei neturi — tai apie kokias tada 
reformas kalbame? (vr)

PASTABOS DĖL "AUDRA
VANDENS ŠAUKŠTE"

Noriu pareikšti savo nuomonę 
dėl straipsnio "Audra vandens 
šaukšte", atspausdinto Dirvoje 
39 nr.

Šiame stripsnyje teigiama, kad 
16-to vasario audiencija pas JAV 
Prezidentą, yra tik būsimų rin
kimų reikalas. Nežinau. Gal esant 
sotiems ir laisvėje gyvenant taip 
atrodo.

Bet okupanto jungą nešantiems 
tautiečiams kuriems tenka iš to
limų kaimų ieškoti duonos Kaune 
ar Vilniuje, tokie Įvykiai Iškelia 
didelę vilties kibirkšt}. Dar gy
venant okupuotoje Lietuvoje, kiek
vienas jūsų laimėjimas dėl Tė

vynės laisvinimo būdavo mums 
svarbiausioji pasikalbėjimo te
ma. Per Kalėdų, Velykų ar kitas 
šventes visus jūsų laisvinimo 
darbus prisimindavom ir skai- 
čiuodavom. Ir tikėjome naujų jū
sų žygių Tėvynės laisvinime. Oku
pantui ir jo pakalikams tokie jū
sų žygiai suduoda stiprius smū
gius. Gerai žinau, kad paverg
tieji tautiečiai sveikina visus sa
vo brolius amerikiečius su šiuo 
garbingu laimėjimu.

Todėl daugiau panašių jūsų žy
gių!

Didesnių smūgių okupantui ir 
tautos išdavikams.

K.Audrietis 
V. Vokietija

DIRVA IR VIENYBE
Perskaičius Dirvą nutariau 

kad jei jau siųsti padėkos laiš
kus, tai tikrai jie priklauso St. 
Žymantui ir Railai, o ne Narke- 
liūnaitei, kuri nebaigia girtis, 
kaip sunki buvusi jos filmą, o gi 
joje okupuota Lietuva norima pa
rodyti kaip rojus. O Vienybė ar 
moka suprasti padėką?

Štai, 1961 m. mirė tūlas Si-

Gal pasvar s t y t u m ė m 
klausimą, iškylantį ryšium 
su. A. Nasvyčio teigimais 
straipsnyje '"Prieškomunis- 
4inė veikla Amerikoje” 
(Dirvos 47 nr.) ? Jis sako:

"Tikrai tesupranta komu
nizmą tik tie, kurie jį yra 
ant savo kailio patyrę".

Argi tikrai taip?
Toki žinovai bene būsime 

ir mes, kurie prieš 21 me
tus buvom pabuvę apie 12 
mėnesių bolševikinės rusų 
valstybės valdžioj. Juk ne 
veltui A. Nasvytis mano, 
kad "jeigu keli patyrę lie
tuviai ar kiti iš Sov. S-gos 
pavergtų kraštų būtų ga
lėję būti patarėjais prie Va
karų galybių nuo 1941 me, 
tų, pasaulis šiandieną ne
būtų tokioje tragiškoje ak- 
ligatvėje”.

Nėra abejonės, kad toki 
patarėjai būtų patarę ne
nuolaidžiauti Stalinui. Bet 
jie tikriausiai būtų pana
šiai patarę, jei kas būtų 
klausęs, ir prieš savo "prak
tišką susipažinimą su ko
munizmu”. Nei Lietuva, nei 
kitas nepriklausomas kraš
tas, negeidė jokios okupaci
jos: nei komunistų, nei na
cių, nei tikriausių demokra
tų. Ar mūsų politikų pata
rimai tikrai būtų buvę geri, 
ir į kokius vieškelius pasau
lis jų dėka būtų išėjęs, da
bar, tačiau, galima tik spė
lioti.

Komunizmas yra doktri
na, idėjų sistema, siekianti 
tam tikro idealo, kuris vie
niems patrauklus, kitiems 
ne. Jis atsirado dėl tikrovė
je buvusių ir žymia dalimi 
tebeesančių priežasčių. Jis 
pagrįstas tam tikrais sam
protavimais ir įsitikinimais. 
Pažinti komunizmą, tai pa
žinti tų idėjų turinį, jų mo
tyvus, jas pažadinusias 
priežastis, pažinti proble
mas, kurias tomis idėjomis 
užsidegusieji mano išspręs
ti. Kovoti su komunizmu, 
tai sukritikuoti tų idėjų ar
ba reikalingumą, arba tiks
lingumą, įrodyti jų netin
kamumą spręsti jų užkabin
toms problemoms ir rasti 
bei įvykdyti geresnį tų pro
blemų sprendimą. Kova 
prieš doktriną, prieš idėjų 
sistemą gali būti (bet 
ne visada esti) sėkminga 
tik tada, kai jai pasiprieši
nantieji yra gerai su ja su
sipažinę, ją kritiškai įver
tinę, suradę jos klaidas ir 
suradę geresnių atsakymų 
į tuos pačius klausimus.

Lietuvos visuomenėje re
tas kas komunizmą taip 
pažino. Bolševikinės valsty
bės okupacija Lietuvoje, 
ypač toji trukusi tik viene
rius metus ir vieną savaitę, 
komunizmo pažinimo mu
myse negilino ir nepagilino. 
Ji mūsų nepadarė komu
nizmo ekspertais. Ką 
mes iš tikrųjų patyrėme, 
tai rusų bolševikų vadų pa
sirinktas priemones ir me
todus įgyvendinti jų komu-

monas Cvirka, savo testamen
tu paskyręs po $2.000 Vienybei 
ir Sandarai. Rašydamas testa
mentą Simonas Cvirka vertino 
Vienybę kaip tautinio nusistaty
mo laikraštĮ, kovojanti už Lie
tuvos laisvės atgavimą. Mes 
Cvirką gerai pažinom ir galim 
drąsiai tvirtinti, kad pamatęs 
dabartinę Vienybę su nauja re
daktore, būtų tikrai testamente 
Įnešęs pataisų.

O dabar Vienybės leidėja V. 
Tysliavienė pulte puolėsi pas adv. 
Matusevičių, kad kuo greičiau
siai gauti palikimo dalĮ, nes buk
tai perkanti naujas mašinas spaus 
tuvei. Gavusi palikimo dalį, nors 
iš žmoniškumo būtų paminėjusi 
bent S. Cvirkos pavardę. Bet kur 
tau.

P.M. 
New Haven.Conn.

B. K. NAUJOKAS

nizmo doktrinos interpreta
cijai. Tarp ko kita, ta vals
tybė dar ir šiandien garsi
nasi, kad ji dar ne komu
nizmas, kad ji esanti dar 
tik "pakeliui į komunizmą”. 
Todėl tai, ką "ant savo kai
lio patyrėme”, mus ne su 
komunizmu supažindino, o 
sukėlė tik labai įtikinančiai 
pagrįstą baimę ir n e - 
apykantą ”į komuniz
mą žengimo” būdams bei 
metodams, o tuo pačiu ir tų 
būdų bei metodų vykdyto
jams ir jų tikslams. Tad 
mes ne ekspertai, o tik 
liudytojai, tinkami 
atkreipti ekspertų dėmesį į 
faktus, turinčius turėti 
reikšmės tiems, kurie ko
munizmą pažįsta tik iš teo
rinės pusės. Tačiau negali
ma stebėtis, kad ir kaip liu
dytojai dažnai esam sutin
kami skeptiškai, kadangi 
mums teko būti ne stebė
tojais, o nukentėjusiais, ir 
mūsų liudijimas neišven
giamai yra skundas, lydi
mas skriaudos jausmo, bai
mės, neapykantos, o toki 
dalykai liudijimą dengia 
subjektyvumo, suinteresuo
tumo šešėliu. Be to, mūsų 
liudijimai siekia jau gero
kai tolstelėjusią praeitį. Tai 
ir kaip liudytojų mūsų ver
tė kitų akyse negali būti 
tokia aukšta, kaip mums 
patiems galėtų atrodyti.

A. Nasvytis sako, kad 
jam tekę sutikti eilę aukš
tąjį mokslą baigusių jaunų 
lietuvių, ekonomistų, socio
logų, kurie jam atrodo čia, 
laisvuose Amerikos univer
sitetuose i n d o k tri
nu o t i komunizmo link
me, ir indoktrinavę juos 
"kairiųjų pažiūrų profeso
riai”. Todėl mano, kad mes 
(vyresnieji visuomeninin
kai, tie "komunizmą tikrai 
pažįstantieji” ?) turėtumėm 
susirūpinti antikomunisti
niu jaunimo auklėjimu: 
ruošti paskaitas, duoti lite
ratūros (turbūt, tą litera
tūrą turėtumėm ir parašyti, 
jeigu universitetuose veikia 
prokomunistinė indoktrina- 
cija?).

Kažin, ar tai užsimojimas 
pagal pajėgumą? Ir kažin, 
ar tikrai reikalingas. Abe
jotinas ir tų profesorių "pa
žiūrų kairumas” ir jų "in- 
doktrinacija” (indoktrinaci- 
ja nėra Amerikos universi
tetų metodas), ir, pagaliau, 
tų mūsų "jaunalietuvių” so
ciologų bei ekonomistų pa
linkimas į komunizmą. Ar 
tik ne dėl perdaug paviršu
tinio komunizmo pažinimo 
mums kiekvienas "nedeši- 

mokesčiai MOKESČIAI MOMM
BALSUOK NE KLAUSIMU NR. 1
JOHN CARNEY SAKĖ! FRANK BRENNAN SAKĖ!
(COUNTY AUDITOR) (COUNTY TREASURER)

"NEKILNOJAMO TURTO MOKESČIAI 
YRA PERDIDELI”

IR MES TAI SAKOME Balsuokit NE klausimu Nr. 1
Buckeye Home Improvement Association The Apartment and Home Ovner’s Association" 
Harvard-Scott-Lee Association Kari Buldner, 691 The Old Atradę

numas" jau vaidenasi kaip 
slinkimas į komunizmą?

Tame pačiame Dirvos 
numeryje Ign. Andrašiūnas 
pasakoja apie Kolumbiją. 
Jis, berods, irgi vienas iš tų, 
kurie, anot A. Nasvyčio 
"tikrai pažįsta komunizmą", 
nes yra irgi "ant savo kai
lio patyręs”. Bet jis pasa
koja, kaip Kolumbija, nu
sikračiusi svetimos (aiškiai 
dešinios) valdžios, sugebėjo 
išsiugdyti liberalų partiją, 
kuri, atėjusi valdžion, "bent 
dalinai sugebėjo apvaldyti 
turtingojo luomo neribotus 
apetitus, o varge ir skurde 
paskendusią liaudį šiek tiek 
pajėgė apsaugoti, kad ir ne 
visai tobulais socialiniais 
įstatymais”. Ign. Andrašiū
nas ne tik palankiai atsilie
pia apie tą "kąirių pažiūrų” 
partiją, bet netgi apgailes
tauja, kad ji negana toli nu
ėjo ”į kairę”. Jis nelaiko 
laimėjimu po to sekusio de
šiniųjų konservatorių įsiga
lėjimo, generolo diktatūros. 
Teigiamai atsiliepia apie 
dabartinę pusiausvyrą, bet 
nerodo jokio entuziazmo 
konservatorių dide.snio įsi
tvirtinimo p e r s p ektyvai. 
Nurodydamas komunistų ir 
"castristų” keliamą neri
mą, mini gana toli "į kairę” 
siekiančių socialinių ir eko
nominių reformų reikalin
gumą, reformų, kurių ir ko
munistai reikalauja ... Ne
jaugi būtų pagrįstas įspū
dis, kad Ign. Andrašiūnas 
yra "Kolumbijos kairių pa
žiūrų liberalų indoktrinuo- 
tas komunistine linkme"?

Nepaisant, į kurią pusę 
savo pažiūromis ar net sim
patijomis palinkusių profe
sorių mūsų studentams ten
ka susitikti Amerikos uni
versitetuose, jie vistiek te
nai turi nepalyginti plates
nes sąlygas (ir literatūrą) 
komunizmui, kaip doktrinai 
ir kaip akcijai, pažinti. 
Prieš 21 metus pergyventa 
rusų bolševikų okupacija 
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tikrai nepadarė mūsų kvali- 
f i k u o tesniais informato
riais, neigi antikomunisti
niais auklėtojais. Tokiam 
vaidmeniui mums gal ne
verta nei kėsintis. Kitas 
reikalas — mūsų nusiteiki
mais, mūsų liudijimais pa
pildyti jaunosios kartos 
gaunamas žinias, ir tai ne 
tik kovos prieš komunizmą 
plotmėj, kiek visų pirma 
kovos dėl Lietuvos 1 a i s - 
y ė s plotmėj.

Kova prieš komunizmą 
yyksta daugiausia skirtin
goj plotmėj, negu kova 
prieš kremlinės valdžios už
mačias. Kova prieš tąs už
mačias gal irgi yra kova 
prieš komunizmą, o gal ir 
prieš rusišką nącionalsocia- 
lizmą, o gal prieš savotišką 
fašizmo variantą ... Griež
tai tą apibūdinti nei nesvar
bu, kadangi visų pirma tai 
yra kova prieš prie
vartą, kova dėl tau
tos 1 a i s y ė s. Tegu 
tik tauta atgautų laisvę, su 
komunizmu, greičiausia ji 
žinos, ką daryti. Mūsų pa
tyrimai kovoj dėl tautos 
laisvės dar šen ir ten tebe- 
gali būti naudingi, bet ko
vai apskritai su komunizniu 
reikia kitokio prisirengimo. 
Ko gera, tie jaunieji "ko
munistine linkme indoktri- 
nuotieji” toj srity gali pa
sirodyti pajėgesni, nei ma
nom.

DETROIT
Čičinsko dvaras Detroite

Gegužės 20 d., 12:30 v, 
p. p. Hispanos Unidos sa
lėje neolithuanai minės Mai
ronio sukaktį.

Clevelando neolithuanai 
pirmą kartą Detroite suvai
dins scenai pritaikintą Mai
ronio baladę "Čičinsko dva
ras”. Kalbėtoju yra pa
kviestas kun. T. žiūraitis. 
Dekoracijas ruošia inž. Ed, 
Vasiliauskas. Įėjimas lais
vas.

Korp. Neo-Lithuania 
Valdyba
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PAVYDAS, AR SKAUSMAS?
Kai žurnalistas įduria tiesiai j žaizdą

Kai vasario pabaigoje mudu 
su "generolu" grįžome iš Ha- 
wajų salų, nutarėme savaitę pa
buvoti dar Los Angeles, Calif., 
"vasarvietėje". Čia amžina va
sara, nors šiemet ir čia gero
kai palijo ir buvo šaltoka. Bet 
dabar Los Angeles tarp lietu
vių pasidarė labai mados daly
kas. Daugelis apie tuos "ange
lus" kalba, neretas nori ir pa
matyti, pabūti su jais.

Įdomu čia tikrai, o ir lietu
viškas gyvenimas gana gyvas, 
kolonija išaugusi. Jau ir du vi
suomeninius namus turi, neskai
tant labai išaugusios lietuvių pa
rapijos, kur sumaniai gaspado- 
rauja kun. J. Kučingis. Liet. Bend 
ruomenės pastangomis yra įsigy
ti lietuviškiems reikalams na
mai, vadinami "KalifornijosLie
tuvių Centras". Kiti namai, ku
riuos įsigijo daugiausia vietos 
ALTS - tautininkų skyriaus pa
stangomis Tautinių Namų Fondo 
organizacija, 3350GlendaleBlvd. 
Los Angeles. Namai gražūs, su 
nemaža sale ir įvairiais prie
dais. Tik dar reikia atlikti daug 
pritaikymų ir remonto.

Žinoma, tarp Los Angeles "an
gelų", yra dar kiek ir "velnių". 
Dėl jų gyvenimas kartais susi
drumsčia. Būna nesusipratimų 
ar klaidų, kaip jų visur pasitai
ko.

Sustojau Los Angeles ne tik 
senų draugų ' aplankyti, bet ir 
pasitikti Valterį Banaitį, kuris 
čia tuoj turėjo atskristi ir pra
dėti savo paskaitų seriją. Dėl 
tos paskaitos surengimo čia kaip 
tik buvo prašovusi pro šalį vie
tinės Liet. Bend-nės apylinkės 
valdyba. Už tat ją suruošė kitas 
komitetas Tautiniuose Namuose. 
Ir viskas puikiausiai pavyko, sa
lė buvo pilna svečių.

V, Banaičiui atvykus su ketu
rių valandų pavėlavimu iš New 
Yorko, netrukus iš Biltmorevieš 
bučio vakare mus pas save pasi
imti atvažiavo žinomas laikraš
tininkas Bronys Raila. Važiavo
me mano "generolas". V, Banai
tis, prof. S. Žymantas ir aš. Tai 
gana toli nuo miesto centro, kal
nuotose gražiose vietose, kur 
mus šeimininkas atvežė į kalną, 
iš kurio žemyn buvo matyti švie 
somis mirguliuojantis vienos 
miesto dalies reginys. Kaip Ita
lijoje...

Paklausiau savo bičiulįB. Rai
lą: tai ką čia veiki, kodėl jau vi
si metai nieko neberašai? Kai ku
rie skaitytojai skundžiasi, kad 
nutilai...

Jis užvedė dar aukščiau už na
mo parodyti kalnuotą kiemelį ir 
rimčiausiai atsakė: kaip tai nie
ko nerašau? Čia labai daug pri
rašiau, tiktai ne su plunksna, o 
su kastuvu. Tai irgi kūryba ir 
nė kiek nelengvesnė...

Iš tikrųjų čia jo buvo nemažai 
padaryta, prikasta molienų, įsta
tytos lentų formos. Mat, čia bū
siąs netrukus (ruoštas patio, ap
mūryta ir t.t.

Kai grįžome vakarienei, vėl ir 
vėl pajudindavau savo klausimą 
apie rašymus ne tik su lopeta, bet

I. J. BACHUNAS
ir su plunksna ar mašinėle.

Šeimininkas pagaliau burbtelė
jo: jeigu jau taip nori, tai bus šiek 
tiek ir su plunksna. Vakar para

Su tolimų kraštų svečiais Br. Railos naujajame bute. Stovi iš 
kairės: prof. Stasys Žymantas ir Valteris Banaitis, atvykęs iš 
Vokietijos. Sėdi: Juozas J. Bachunas, grįžęs iš Hawajų, ir šei
mininkas Bronys Raila iš "angelų miesto", su savo mėgiamo 
šmaikštaus velniuko skulptūrėle.

fįjbadi llralt’
the jrtat Brangy from the Jlhinc

šiau net tris puslapius ir pasiun
čiau Dirvai...

Kaip vėliau paaiškėjo, tai ir bu
vo tas jo viešas laiškas Dirvai, 
kur buvo pasisakyta (Vairūs daly
kai dėl Vienybės savaitraščio, 
bolševikų propagandos ir t.t.

Daugelis skaitytojų jau žino, 
kas po to atsitiko. Tik neilgas 
straipsnelis, ir tuojau pat pra
sidėjo ilgiausios, didžiausios, 
pikčiausios polemikos. J kovą šo
ko abu Amerikos lietuvių komu
nistų laikraščiai ir kone kasdien 
B. Railą šukavo. Vienybėje pasi
rodė smarkūs atsikirtimai. Rašė 
V. Sirvydas ir kiti. O taip pat ir 
kiti mūsų laikraščiai ėmė smul
kiau judinti ir perkošti tuos klau
simus, kuriuos savo laiške ryš
kiau iškėlė B. Raila, ypač p. S. 
Narkeliūnaitės kelionės įspū
džius į Vilnių.

Nekartodamas, kas šiuo klau
simu kitų jau buvo rašyta, čia 
norėjau pasisakyti tik savo įspū
dį. Tai pastebėjau jau ne dabar, 
bet per daugelį metų ir daugelį 
kartų. B. Railos vardą žinojau nuo 
seniau, dar išnepriklausomųlai- 
kų, kai pasekdavau anos Lietuvos 
spaudą, kurioje jis buvo nors tada 
visai jaunas, bet jau žinomas žur
nalistas. Tuoj po karo susipaži
nau per laiškus, kai jis dar gyve
no Paryžiuje. Atsirado daugbend 
rų reikalų. Mes labai vertinome 
jo anuometinius gausius straips
nius Vienybėje, ypač jam buvo dė
kingas a.a. A. Olis už Amerikos 
Lietuvių Misijos iškėlirųą spau

doje stebėtojo akimis iš toli, ir 
juodu iš karto susidraugavo, kai 
B. Raila po kelių metų atvyko į 
New Yorką.

Gyvenant Amerikoje, jau kelis 
kartus teko susitikti asmeniškai 

su šiuo lietuvių žurnalistu, apie 
kurį šiandien turėčiau pasakyti: 
nedaro skirtumo, kokiu klausimu 
ir kokiu reikalu jis iškelia spau
doje vieną ar kitą klausimą, ir 
beveik visuomet pasipila komen
tarai. Skaitytojai ar visuomeni
ninkai kažkaip būna lyg padirgin
ti, sujuda. Kai kurie pritaria, 
daugelis nepritaria, su pareikš
tomis mintimis nesutinka ir puo
la atgal. Ilgus metus seku mū
sų laikraščius, bet dar nemačiau 

RECOMMENDED AND ENDORSED BV CLEVELAND PLAIH DEALER
THE CITIZENS LEAGUE SAYS:
"An inielligeni person with an 
excelleni repuiaiion; ne is well 
ąualified to serve in the Ohio

House of Represeniatives"CANNELLYou are to vote for sevenieen 
candidales; vote for your favorites! 
We ask that you Irusi only ONE 
of your voles in JOHN CANNELL
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kur būtų pareiškiama tiek daug 
skirtingų nuomonių apie jokį ki
tą mūsų žurnalistą.

Kokia priežastis, sunku būtų 
pasakyti. B. Raila turi itin ge
rą, išmiklintą, aštrią laikrašti
ninko plunksną. Ta smaili plunks
na aštriai (duria, ir ji duria daž
niausia į pačias skaudžiausias 
vietas.

Kai B. Raila iš nuovargio, nu- 
sibodimo, užsiožiavimo ar kitais 
sumetimais ilgesniam laikui nu
stodavo rašyti, tai važinėdamas 
po lietuvių kolonijas dažnai gir
dėdavau, kad jo raštų skaitytojai 
pasigenda, klausinėja, kas atsiti
ko, kodėl neberašo. įdomu, kad 
net ir tie, kuriesakydavo, kad jo 
straipsniai jiems nepatinka ir py
kina, pastebėdavo, kad vistiek no
rėtų juos matyti, nes tai sukelia 
daugiau gyvumo, gyvenimas la
biau sujuda, subanguoja, o tai ge
rai.

GEGUŽĖS 12 D. Dail Vytauto 
O. Virkau paroda Chicago Savings 
and Loan Ass’n Meno Galerijo
je. Rengia Lietuvių Studentų San
tara.

GEGUŽĖS 12 D. Chicagos 
Aukštesniosios Lituanistikos 
Mokyklos Motinų Klubo koncer- 
tas-balius.

GEGUŽĖS 20 D. Lietuvių Pre
kybos Rūmų metinis banketas 
Ambassador West viešbutyje.

BIRŽELIO 3. D. Vargonlnkų 
I Sąjungos 50 metų sukakties proga 
| ruošiama "Mažoji dainų šventė" 
i Marijos gimnazijos salėje.

BIRŽELIO 17 D. BALFo Chi
cagos apskrities piknikas Bučo 
darže, Willow Springs, III.

BIRŽELIO 23 D. Chicagos Lie
tuvių Moterų Klubo Gintaro ba-

0ERMAN DISTILLERIES LTD., NEVV YORK 20, N. Y. Hus South shore Country klube.
S. f i s -Sc, •  P.* -.ę' '' . w-'

IAOA 80 Proof

Nebuvo, nėra ir nebus asmens, 
kuris visiems (tiktų. Aš pats ne 
su kiekviena B. Railos raštų min
timi sutinku, kiti taip pat gal ner 
bet tai nėra pagrindas atsirasti 
piktiems puolimams. Kiekvienas 
turi teisę pareikšti savo galvoji
mą, dėl to gyvenimas pagyvėja ir 
idėjos paryškėja.

Nėra ginčų, kad B. Raila pri- 
skaitomas prie geriausių lietuvių 
žurnalistų Amerikoje, nors kai 
kurie jo priešai tą žodį parašo 
kabutėse. Tai tik iš pykčio ar iš 
pavydo. Jis yra ilgai ir rimtai 
ruošęsis tai profesijai, o čia 
Amerikoje gerai susipažinęs su 
visais lietuviškais politikos ir 
kultūros reikalais. Visuose jo 
rašiniuose žymu gili erudicija, 
platus apsiskaitymas,originali ir 
drąsi pažiūra į nagrinėjamus klau 
Simus. Jei jis pats pasisako, kad 
žurnalizmo profesija jam nebe
rūpi ir kad jis toliau juo nebėra, 

tai man rodos daugiau juokauda
mas, ne rimtai.

Kaip minėjau, gerai turėjau 
progos jį asmeniškai pažinti. 
Būdamas tik žmogus, o ne virš
žmogis, jis turi eilę žmogiškų 
trūkumų ar silpnybių. Jis labai 
užsigauna, jei kas jįpradedapul
ti, ypač pulti nepagrįstai. Tada 
jo plunksna nepaprastai suaštrė- 
ja, ir jis pradeda savo oponentus 
"pjauti". Tai mes ne kartą ga
lėjome matyti Dirvoje.

Taip pat ir jo užsispyrimas, 
ką aš pavadinčiau "ožiavimusi", 
yra aukšto laipsnio. Jis greitai 
galvoja, greitai daro išvadas ir 
tuo, kaip mums ramesniems pi
liečiams atrodo, greitai nueina 
ligi kraštutinių sprendimų. Be 
abejo, tuo būdu visi reikalai ar 
klausimai būna paryškinami, jie 
labiau priverčia susimąstyti. O 
jei jie pataiko Į tikrą žaizdą, 
tai tuo skaudžiau, o paliestie
siems tuo pikčiau pasidaro.

Nuo seno stebėdamas mūsų 
spaudą, matau, kaip sunku žur
nalistui mūsų spaudoje reikštis. 
Tik tam ramu, kuris visus giria 
pataikauja, rašo tik švelnybėmis 
ar nieko iš esmės nepasako.

CHICAGOS PARENGIMŲ
_ _  KALENDORIUS -J

Vertė J. P. Palukaitis

Reinoldas vis dar tebeturėjo keistą atitrūkimo nuo 
tikrovės, nerealumo jausmą. Jis žinojo, kur buvo patekęs, 
žinojo, kad jo laikrodis buvo sustojęs, jis pradėjo su
prasti, ką Szendro buvo galvojęs, kalbėdamas apie men
talitetą tautos, kuri perilgai išstatyta terorui ir nuola
tos selinančiam mirties vaiduokliui, jis suprato taip pat, 
kad joks žmogus tokioje kelionėje, kaip jo dabar, negalėtų 
būti toks pat, kaip ankstesnį kartą. Beveik abejingai, taip 
sakant, akademišku susidomėjimu, jis klausinėjo save, 
kaip ilgai jis ištvers kankinimo kamerose ir koki nauji, 
velniškai rafinuotesni metodai jb ten laukia.

Ir tada Mercedes sulėtino tempą, sunkios padangos 
sugirgždino sušalusį gatvės sniegą, ir, nepaisant ilgame
tės treniruotės, nepaisant stoiško abuojumo, kuriuo jis 
buvo prisidengęs, lyg saugančiais šarvais, Reinoldas pir
mą kartą pajuto, kaip jį pradėjo imti baimė — baimė, 

džiovinanti jo gerklę, drebinanti jo širdį taip, kad jis pa
juto lyg skausmą krūtinėje ir skrandyje; tačiau savo vei
do išraiška jis neparodė nė'pėdsako tų jausmų. Jis žinojo, 
kad pulkininkas Szendro jį atidžiai stebėjo, ir jam buvo 
aišku, kad jis, jeigu esąs, kaip pats teigė, niekuo dėtas 
Budapešto pilietis, turįs dabar pasirodyti bijąs. Tačiau 
neprisivertė: ne dėlto, kad nebūtų pajėgęs, bet dėlto, kad 
jam buvo žinoma sąsaja tarp veido išraiškos ir jausmų 
pakilimo. Jei kas nors parodo baimingą veidą, tai nebūti
nai turi reikšti, kad jis ir iš tikrųjų bijo; tačiau leisti 
pažinti baimę, kada ją iš tikrųjų turima ir beviltiškai 
stengiamasi jos neturėti — tai jau gali būti lemtinga.

Tarytum pulkininkas Szendro būtų įskaitęs jo mintis.
— Aš jau nebeturiu jokių įtarimų, pone Buhl, — pa

sakė jis, — man tėra tik realybė. Tamsta, be abejo, žinai, 
kur mes esame.

— žinoma, — pasakė Reinoldas. — Aš čia tūkstan
čius kartų praėjau.

— Tamsta savo amžiuje nesi nė kartą pro čia ėjęs, 
tačiau aš abejoju, ar pats miesto statybos skyriaus vir
šininkas galėtų nubraižyti tikslesnį Budapešto planą, negu 
tamsta. — kalbėjo Szendro. Jis stabtelėjo ir paklausė: 
— Ar tamsta atpažįsti ką nors šioje vietoje?

— Tamstos įstaiga, — pasakė Reinoldas, parodyda
mas pastatą, kuris stovėjo už penkiasdešimties metrų 
nuo jų, kitoje gatvės pusėje.

— Teisingai. Ir čia, pone Buhl, tamsta turi arba ap
alpti, arba paprasčiausiai sėdėti, iš baimės virpėdamas. 
Taip daro visi kiti, bet ne tamsta. Galbūt tamsta esi žmo
gus be jokios baimės — pavydėtina, nors ir ne visiškai 
žavėtina charakterio savybė, kurios, patikėk manimi, 

šiame krašte jau niekur nerasi. O gal — tai būtų ne tik 
susidomėtina, bet ir susižavėtina — tamsta bijai, bet kie
toje mokykloje esi užgrūdintas to neparodyti. Abiem 
atvejais, mano bičiuli, tamsta išsidavei: nesi mūsų žmo
gus. Galbūt ne mėšlinas fašistinis šnipas, kaip mūsų bi
čiulis iš policijos pasakė, bet neabejotinas šnipas.

Jis pasižiūrėjo į laikrodį ir nukreipė keistai akylų 
žvilgsnį į Reinoldą:

— Tik po vidunakčio — šiuo metu mes geriausiai 
dirbame. Ir tamsta gausi geriausią priežiūrą geriausioje 
patalpoje — mažame, garso nepraleidžiančiame kamba
ryje giliai po Budapešto gatvėmis; apie to kambario esi- 
mą tik trims AVO valdininkams šiek tiek žinoma.

Jis dar porą sekundžių atidžiai stebėjo Reinoldą, pas
kui vėl pradėjo važiuoti. Tačiau, vietoj sustojęs prieš 
AVO pastatą, jis išsuko iš Andrassy Ut kairėn, pavažiavo 
šimtą metrų visiškai neapšviesta šalutine gatve, sustojo, 
užrišo Reinoldo akis šilkine skarele ir vėl važiavo. Dešim
čia minučių vėliau, po daugybės posūkių, per kuriuos, 
kaip ir buvo siekiama, Reinoldas visiškai prarado orien
taciją, automobilis nuriedėjo į kažkokį požeminį įvažiavi
mą, Lėtai slinkdamas sienų apsupta patalpa — Reinoldas 
galėjo girdėti, kaip duslus motoro burzgimo aidas buvo 
atmušamas nuo sienų. Tada, motorui sustojus, jis dar 
išgirdo, kaip užpakaly girgždėdamos užsidarė sunkios 
geležinės durys.

Sekančią akimirką toje pusėje, kur Reinoldas sėdėjo, 
automobilio durys atsidarė ir dvi rankos stengėsi paleisti 
jį iš grandinių, vėliau vėl susegdamos apyrankes. Po to 
tos pačios rankos ištraukė jį iš automobilio ir pašalino 
skarelę, kuria buvo užrištos jo akys.

(Bus daugiau)

CHARL.ES
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DIRVOS PAVASARINIAME KONCERTE - VAKARE

SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS SKYRIUS 

vaidins
SOFIJOS ČIURLIONIENĖS 4-rių veiksmų pasakų

DVYLIKA BROLIŲ 
JUODVARNIAIS LAKSČIUSIU

"DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ" IV veiksmas, MeilUtė(A. Kėželienė) atranda brolius... 
V. Noreikos nuotrauka

Režisuoja ZITA KEVALAITYTĖ-VISOCKIENĖ

Albertas Stočkus, Alė Kėželienė, Vidmantas Rapšys, Tomas Leonas, Mindaugas Baleiauskas, 
Emilija Gepnerienė, Alfonsas Brinką, Algimantas Dikinis, Rimas Vaičaitis, Julija Cijūnelie- 
nė, Vacys Petrauskas, Stasys Bernatavičius, Juozas Raudonis, Elena Petrokaitė-Rukūižienė, 
Jonas Ilčiukas, Rūta Nainytė, Marytė Narušytė ir Nikodemas Micius.

Jaunimą vaidina ir šoka Jaunimo Centro Studentų Ansamblis, 
vadovaujamas Leokadijos Braždienės.

Dekoracijos dail. Viktoro Petravičiaus

Po vaidinimo šokiai, grojant Clevelando neolituanų orkestrui.
Veiks turtingas bufetas ir bus kitokių staigmenų.

Clevelando neolituanų orkestras, kuris gros šokiams Dirvos Me
tiniame koncerte - vakare. Bilietai nuo $3.oo iki $l.oo jau gaunami Dirvoje. Vaidinimo pradžia 6 vai. 30 min.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• LSK žaibas Tėvu-Rė- 

mėjti Komitetas gegužės 11 
d., 7 vai. 30 min. vakare 
Jokūbaičių namuose, 13813 
Otelio Avė., kviečia j susi
rinkimą sportininkų tėvus, 
rėmėjus, klubo valdybos 
narius ir tuos, kurie prijau
čiu ir remia sportuojančio 
jaunimo veiklą. Dienotvar
kėje — komiteto ir klubo 
tolimesnės veiklos reikalai.

• Clevelando Vyrų Okte
tas, vadovaujamas Ryto Ba
bicko, buvo išvykęs Į Phi- 
ladelphiją, kur balandžio 28 
d. davė koncertą radijo va
landėlės pobūvyje.

• Lietuvos partizanų ko
vų dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle
velando jas galima gauti 
pas Vytautą Stuogi — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė., telef. 361-8165: 
Vbda Ramanauską — 
18316 Marcelin Rd., telef. 
TV 1-6700 ir Dirvoje.

Clevelando Pilėnų tunto skautai šv. Jurgio dieną turėjo iškylą 
Forest Hill parke, kurioj ypač gausiai dalyvavo vilkiukai ir bebrai. 
Nuotraukoje tuntininkas P. Karalius kalba ( stovyklautojus.

G. Juškėno nuotrauka

Gegužės 1 d. lojalumo parade dalyvavę lietuviai, latviai ir estai 
buvo vieninteliai, kurie pasisakė prieš raudonąjį terorą. Kairėje 
vežamos pabaltiečių vėliavos. Prie Lietuvos vėliavos B. Rutkaus
kas. Dešinėje lietuviai budžiai A. Lange, J. Stankevičius, A. Kal
vaitis, M. Pautienis ir A. Paškonis su plakatu.

Vaizdas iš Lietuvos budžių suruošto Maironio minėjimo Clevelande 
Čiurlionio namuose. Sėdi iš kairės: R. Sabaliauskas, J. Stankevičius, 
A. Šarkauskas, L. Balys, A. Dailidė, G.Balasevičius. Prie stalo sėdi 
vaidinę "Vytautas pas kryžiuočius": A. Kalvaitis, A. Paškonis,B. Rut
kauskas, M. Pautienis. y, Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDO VYSK. VALANČIAUS LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS VAKARAS

Balandžio 28 d. Šv. Jurgio 
parap. salėje Tėvų Komiteto ir 
mokytojų suruoštasis vakaras- 
koncertas buvo gražus ir įtiki
nantis pademonstravimas gerai 
planuojamo ir rūpestingai atlie
kamo lituanistinės mokyklos dar
bo rezu’tatų. Net 61 programos 
išpildytojai - mokiniai, parodė 
"ką moka, ką gali". Ir toji prog
ramos dalis maloniai nustebino 
net pačius didžiausius skeptikus. 
Jau pirmasis pasirodymas, mok.
J. Stempužio paruoštas, B. Sruo
gos "Gedimino Sapnas" kaip sa
vo mistinę nuotaiką sukėlusiu Ge

dimino kalno ir staugiančio gele
žinio vilko vaizdu, taip tinkama 
muzika, o dar daugiau gražia ir 
ryškia tarsena atliktomis rolė
mis, patraukė klausytojų dėme
sį. Tautinių šokių net 3 grupės 
(vadovaujamos Ingr. Stasaitės ir 
Audr. Gelažytės) pakaitomis su 
2 kanklininkių grupėmis (mok. O 
Mikulskienė) mokinių choras su 
kanklių orkestru(dirig. mok. ved. 
Pr. Karalius), gyvulėliais apsi
rengę "kvarteto" inscenizųoto- 
jai - (rež. mok. Pr. Butkuvienė) 
žiūrovų neapvylė. Krito | akis 
gražus ir drausmingas mokinių 
laikymasis, daili išvaizda (kuone 
visos mergaitės dėvėjo tautinius 
rūbus). Ryški lietuviška tarena, 
geras išmokimas gana ilgų dainų 
tekstų buvo dar vienas visų pri
pažintas faktas.

Programos viršūnėje - Čiur
lionio Ansamblio, to nuoširdaus 
mokyklos rėmėjo, moterų choro 
ir kanklių orkestro išpildytos 4 
liaudies dainos, harmonizuotos 
muz. Alf. Mikulskio (jam pačiam 
ir diriguojant). Jaunas (choris
čių amžiumi) ir labai gražus ir 
taip drausmingai dainuojantis an
samblis! Toks balsų tyrumas, 
toks gilus jsijautimas į dainos 
dvasią. įspūdis stiprus. Miela 
buvo matyti chorisčių tarpe vy
resniųjų klasių lituanistinės mo
kyklos mokinių o taippat ir anks
čiau tą mokyklą lankiusių. Mato
me amžinos lietuvybės tęstinu
mą: Per šeimas, per mokyklą 
iki tokio aukšto lygio meno ko
lektyvo.

Vakaro programą sklandžiai 
ir rūpestingai pravedė mok. J. 
Stempužis.

Labai planingai ir sutartinai 
dirbo mokyklos tėvų komitetas 
(pirm. Pr. Petraitis ir nariai- 
Br. Nasvytienė, B. Nagevičienė, 
Liutkus ir Vasiliauskas) talki
namas daugelio motinų ir tėvų. 
Neatsisakė pagelbėti ir viengun
giai mokyklos bičiuliai. Todėl 
tvarka buvo gera.

Veikė ir laimėjimai, tvarko
mi mokytojų J. Vyšnionio, B. 
Astrauskienės ir tėvų atstovo p. 
Kavaliūno.

Neolituanų orkestras gražiai 
grojo šokiams.

Svečių galėjo būti daugiau. O 
juk buvo šaukiama: "Remikime 
lietuviškąją mokyklą, atsilanky
dami i jos vakarą”. Tenka ap
gailestauti ir nuliūsti, kad daug 
kas to šauksmo nebegirdėjo ar
ba nenorėjo girdėti... Gaila. Šia
me vakare visi pamatė, kad vi
sos pastangos, darbas ir aukos 
mokyklos darbui paremti neina 
veltui, bet neša gražių vaisių.

(Pk)

Parengimu kalendorius
GEGUŽĖS 12 D, Dirvos vakaras- 
koncertas. Chicagos Jaunimo 
Centro Ansamblis vaidins "Dvy
lika brolių juodvarniais laksčiu
sių".
GEGUŽĖS 19 D. Lithuanian Vil- 
lage bendrovės balius.
BIRŽELIO 9 D. Neo Lithuania 
korp. literatūros vakaras Šv. 
Jurgio parapijos salėje;
BIRŽELIO 10 D. Vysk. Valan
čiaus ir Šv. Kazimiero lituanis
tinių mokyklų šventė Neurų ūkyje.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
laiką.

Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 
visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
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JEAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR ĄVE.^

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

40/ SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURE H TO 

no ooo 

1

J

BIRŽELIO 17 D. D. L. V. S. Ra
movė rengia gegužinę žurnalui 
Kariui paremti.
RUGSĖJO 29 D. Dirvos metinis 
spaudos balius - koncertas.
SPALIO 20 D. "Lietuva Mairo
nio kūryboje" - akademinis mi
nėjimas ir pobūvis šv. Jurgio 
parap, salėje.

LAPKRIČIO 24 D. L. V. S. Ra
movė rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.

GRUODŽIO 2 D. Akademija Mai
ronio Garbei - paskaita, Čiur
lionio Ans. koncertas ir pobūvis 
Naujos parap. salėje.

HOME ANO 
REMODEUNG LOAN3

F
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IN TOWN OFFICE — 6712 SLTEKIOK AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William J. Jakubs

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1*7770



KAS IR KUR?
• V. A. Račkauskas, gyve
nantis Cicero, Illinois, yra 
pakviestas atstovauti Dir
vai Cicero ir Chicagos 
miestų ribose. Pas jį galite 
kreiptis prenumeratos ir 
skelbimų reikalais.

V. A. Račkausko adresas: 
5113 W. Cermak Rd., Cicero 
50, Illinois. Telefonas TO 
3-5864.
• Dr. L. Pašaitienė, gyve
nanti ir praktikuojanti dak 
tarė Hamburge, dovanojo 
Vasario 16 Gimnazijai 77 
m. staltiesėms specialios 
medžiagos, kurią pirko vie
noje Hamburgo krautuvėje 
su specialia nuolaida, sumo
kėdama virš 500.— DM. Tai 
graži ir visiems mūsų tau
tiečiams rekomenduo tina 
auka. Gimnazijos vadovybė 
labai prašytų ir kitus tau
tiečius atkreipti į šį gerą 
pavyzdį savo dėmesį. Gim
nazijai labai trūksta, saky
tume visko: turėtos paklo
dės, lovų užvalkalai, baigia 
plyšti; iki šiol dar nepavy
ko Gimnazijai nupirkti lan
gams užuolaidų...

• Lietuviškojo jaunimo sto
vykla Šveicarijoje šiais me
tais įvyks nuo liepos 16 iki 
rugpiūčio 6 d. Rengėja yra 
A. Boehm-Krutulytė.

Clevelando neolituanų orkestras su dainininkėm gegužės 19 d. Detroite Korp. Neo-Lithuania šventėj - 
bankete išpildys meninę programą ir gros šokiams. Banketas įvyks Henrose viešbučio Ballroom patal
pose. Nuotraukoje iš kairės: A. Racinskas, A. Brazys, N. Valys, V. Palukaitis, V. Benokraitis, A. Gas- 
paraitis, N. Grybauskaitė, D. Musteikytė, R. Mockutė, B. Augustinavičiūtė, A. Modestas.

BOSTON
Rašytojo St. Santvara 

pagerbimas
Rašytojas Stasys Santva

ras, gyvenąs Bostone, š. m. 
gegužės mėn. 27 d. minės 
savo 60 gimtadienį ir taip 
pat 40 metų kultūrinio dar
bo veiklos sukaktį. Bosto
no lietuvių organizacijų 
atstovai, įvertindami St. 
Santvaro nuopelnus lietu
vybei, sudarė komitetą, ku
riam pirmininkauja poetas 
Faustas Kirša ir š. m. bir
želio mėn. 2 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
didžioje auditorijoje ruošia 
sukaktuvininko pagerbimą.
Tą vakarą apie sukaktuvi
ninką kalbės Rašytojų Są
jungos pirmininkas p. Nau
jokaitis. Pilna programa

JONE PETERIENĖ, Los Ange
les Lietuvių Dramos Sambūrio 
narė - vaidintoja. Scenojepradė- 
jo reikštis Klaipėdoje, dalyvau
dama Šaulių S-gos teatrinėjegru- 
pėje. Su teatru nesiskyrė ir gy
vendama Clevelande, odabar Los 
Angeles dramos sambūryje yra 
viena pirmaujančių aktorių.

Balandžio 29 d. Los Angeles lietuvių parapijos salėje įvyko iš
kilmingas Lietuvos Universiteto 40 metų sukakties minėjimas. 
Nuotraukoje: prof. S. Žymantas skaito paskaitą "Lietuvos Univer
sitetas - tautos kultūros šaltinis. Toliau matosi garbės prezidiu
me dr. Avižienis, S. Paltus, konsul. dr. J. Bielskis, prof. M. Bir
žiška, prof. Raulinaitis ir prof. Alminas.

L. Kančausko nuotrauka

ir dar keliolika draugijų. Bendro
vę valdo mažuma akcininkų, bet 
turinti akcijų daugumą.

VESTUVĖS

Inžinerijos mokslą baigusi Ži
butė Baslytė ir medicinos gydy
tojas Zigmas Brinkis (iš Chica
gos) balandžio 22 d. susituokė. 
Vestuvių vaišės buvo ukrainiečių 
salėje, talpinančioje prie vaišių 
stalų apie 400 žmonių.

Balandžio 28 d. susituokė Ma
rija Mulrooney ir Paulius Mar- 
čiuška. Vestuvių vaišės buvo’ 
Tautiniuose namuose.

* Jonas Kutra, daug metų gy
venęs Chicagoje, Įsigijęs Cali
fornijos valdžios leidimus, ver
čiasi namų prekyba. Savo Įstai
gą atidarė 12403 Wilshire Blvd.

* Gasparas Velička, režiso- 
rius ir rašytojas, po kaklo ope
racijos tebesigydo namuose.

* S. Puikūnienė vadovauja 16 
Vasario gimnazijai remti būre
liui. Būrelis baigia surinkti pen-

Žinomi lietuviai veikėjai Chicagoje Genė ir gen. Vladas Mieže
liai, Atvelykio vakarą, Balio Pakšto salėje sukvietė savo pažįsta
mus pavasario šventei. Atšvęsta buvo nepaprastai jaukiai ir paki
lioje nuotaikoje. Nuotraukoje šeimininkai svečių tarpe: sėdi iš kai
rės: Antanas Rėklaitis, Zofija Liubertienė, Povilas Plechavičius, 
Genė Mieželienė, Vladas Liubertas, Polia Rėklaitienė, Vladas Mie
želis. Stovi iš kairės: Dr. Jonas Montvila, Teofilė Mišauskienė, Jo
nas NaŠliūnas, Marta Račkauskienė, Jadvyga Juknevičienė ir Zigmas 
Mišauskas. V. A. Račkausko nuotrauka

LIETUVOS UNIVERSITETO 
40 M. SUKAKTIS

Balandžio 29 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje losangelie- 
čiai gana gausiai susirinko pami
nėti Lietuvos Universiteto atkū
rimo 40 metų sukaktį. Rengėjai 
buvo: Akademinis Skautų Spajū- 
dis, Liet. Tautinių Korporacijų 
Sambūris ir Ateitininkai Sendrau
giai. Šio minėjimo sumanytojas 
buvo skautai, jų atstovas, inž. 
M. Naujokaitis buvo programos 
vadovas.

Paskaitas apie Lietuvos uni
versitetą skaitė S. Žymantas ir 
S. Paltus. Pirmasis peržvelgė 
daugiau istorinę Lietuvos univer-

bus paskėlbta vėliau.
Komiteto būstinė —lie

tuvių Enciklopedijos leidyk
la, 265 ”C” St., So. Boston 
27, Mass. ir p. Lemberto 
įstaiga, 495 E. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.
Motinos Dienos minėjimas

Gegužės mėn. 13 d. Pa
baltijo Moterų Klubas ren
gia Motinos dienos minėji
mą Amerikos Lietuvių Pil. 
Klubo auditorijoje, 386 
Broadway, So. Boston, Mas. 
Moterų klubo valdyba prašo 
lietuvius, o ypač jaunimą, 
gausiai dalyvauti šiame mi
nėjime.
• Didžiojo Bostono šach
matų pirmenybės pirmą 
kartą įvyks So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje, gegužės 30 ir birže
lio 2-3 d.d. Jose rųngiama- 
si dėl didžiosios Lietuvių, 
dovanos, kurią L. P. D-ja 
paskyrė Bostono pirmeny
bėm 1957 metais. 1959 m. 
ją buvo laimėjęs Gediminas 
Šveikauskas.

* PAIEŠKOMI Marijona Juodi- 
šius ir Jeronimas Juodišius, 
Marcelės Juodišiūtės-Kacevičie 
nės sesuo ir brolis.

Anksčiau gyvenę Clevelande, 
vėliau Bostone. Kilę iš Gerulių 
kaimo, Barzdų valsčiaus.

Atsiliepti M, Kacevičienei šiuo 
adresu: 4135So. Rockwell,Chica
go 32, III.

Tradiciniame Lietuvių Dantų Gydytojų S-gos kartūno baliuje, įvy
kusiame balandžio 28 d. Chicagoje, Western Ballroom patalpose, 
šiais metais, kaip ir dešimčia praėjusių metų, buvo renkamos gra
žiausiomis kartūninėmis suknelėmis pasirėdžiusios ponios ir pane
lės. Šiemet ta garbė teko net keturioms viešnioms. Nuotraukoje: 
solistas Jonas Vaznelis skelbia teisėjų komisijos nutarimą ir iš
dalina dovanas laimėjusioms. Iš kairės: S-gos pirmininkė dr. Ali
cija Ruibienė, keturios laimėtojos: Birutė Čiurinskienė, Nijolė Veng
rienė, Veronika Mikolaitienė ir Violeta Kavaliūnienė. Solistas Jonas 
Vaznelis, komisijos narė Elena Jokubaitienė ir s-gos valdybos narė 
dr. Paulina Vaitaitienė.

V.A. Račkausko nuotrauka

Gilaus liūdesio valandoje, netekus brangaus 
patėvio

A. A.
STASIO KARALIAUS,

mielą bendradarbį inž. VALDĄ ADAMKAVICIŲ 
ir jo artimuosius širdingai užjaučia.

JAV Lietuviu Bendruomenės 
Centro Valdyba

siteto eigą, gi antrasis kalbėto
jas papasakojo apie Lietuvos uni
versiteto studentijos visuomeni
nę ir politinę veiklą, tardamas 
vieną kitą žodį dabar studijuo
jančiam lietuvių jaunimui, kurio 
šiame minėjime buvo nemažai.

I garbės prezidiumą buvo pa
kviesti: prof. M. Biržiška, kon
sulas J. Bielskis, profesūros dar 
be Lietuvoje dirbusieji - S. Žy
mantas, V. Raulinaitis, K. Almi
nas, S. Paltus ir A. Avižienis, 
kurs mokslo laipsnį gavo baigęs 
universitetą Amerikoje ir dirba 
ir toliau mokslinėje srityje.

Meninėje dalyje duetu pagrojo 
violenčelistai P. Armonas ir V. 
Dapšys,pianinu pritariant R.Apei 
kytei. Ji ir solo skambino. G. 
Gudauskienė pianinu pritarė so
listui R. Dabšiui, kurs padaina
vo porą dainų, parašytų G. Gu
dauskienės. Meninės programos 
pranešėja buvo Birutė Reivydai- 
tė.

ALTO SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Amerikos Liet. Tarybos L.A. 

skyriaus metiniame susirinkime 
balandžio 15 d. pranešta jog sky
rius per metus, įskaitant likutį 
iš anksčiau, turėjo pajamų apie 
$1.458. Skyriaus vidaus veikimo 
taisyklės numato, jog visos paja
mos, susidarius jų didesnei su.- 
mai, laike dviejų savaičių, išsiun 
čiamos ALT Centrui. Tačiau per 
šiuos metus niekocentrui nesiųs
ta. Išleista (didesnės pozicijos) 
$228 Kuchel-Lipscomb rezoliu
cijos reikalais: $319 - Vasario 
16 minėjimo prakalbininko kelio
nei, $110 Kuchel-Lipscomb rezo
liucijos komitetui (pagal aukoto - 
Fronto bičiulių pageidavimą); nu
tarta vėl duoti Kuchel-Lipscomb 
komitetui $100; spaudos darbai ir 
kitos smulkesnės išlaidos kasą 
sumažino iki $336.

Teisininkų D-jos delegatas A. 
Dabšys pasiūlė ultimatyvinę re-

Įvykusiame Lietuvos Universiteto 40 metų sukakties minėjime, 
žavėtinai pasirodė violenčelistai P. Armonas ir V, Dapšys. Prie 
piano R. Apeikytė. L Kančausko nuotrauka

zoliuciją, nukreiptą prieš Alto 
centrą, ypač prieš sekr. P. Gri
gaitį. Rezoliucija priimta katali
kiškų veikėjų dominuojamųjų or
ganizacijų bei respublikonų bal
sais. Tautinės Sąjungos delegatai 
nuo balsavimo susilaikė. Jie sa
kė, jog reikia rezoliucijos Alto 
centro reikalu, bet kultūringiau 
suredaguotos. Jų siūlymas nebu
vo duotas balsuoti. Prieš rezoliu
ciją balsavo demokratų klubo, 
SLA kuopos ir Tėvynės Mylėtojų 
D-jos delegatai.

Alto skyriaus valdyboje perei
tais metais buvo: J. Jodelė, J. 
Kojelis, L. Valiukas, E. Arbas, 
K. Liaudanskas, A. Skirius, J.A.. 
Petrauskas. Valdybon vėl tie pa
tys išrinkti, išskyrus L. Valiuką. 
Naujai Į valdybą išrinkta A. De- 
venienė.

BENDRUOMENĖS VALDYBA
Liet Bendruomenės L.A. Apy

linkės valdyba pasiskirstėparei- 
gomis šitaip: A. Skirius, pirm.; 
K. Lukšys, vicep.; D. Karaliūtė, 
sekr.; B. Stančikas, ižd,; O. Ra- 
zutienė, jaunimo vadovė; J. Jur
kūnas, kultūros reikalams narys; 
J. ąžuolaitis, valdybos narys.

Los Angeles veikianti akcinė 
bendrovė, pasivadinusi Kalifor
nijos Lietuvių Bendruomenės Cen 
tru, metiniame susirinkime per
rinko kai kuriuos senuosius di
rektorius ir pora įėjo naujų. Iš
rinkti: J. Uždavinys, A. Skirius, 
J. Andrius, T. Grikinas, V. Saka
lauskas, B. Starkienė, J. Walenta. 
Daug dirbęs tą bendrovę organi
zuojant K. Liaudanskas nebeper- 
rinktas, o J. ąžuolaitis atsisakė 
kandidatuoti. Akcinės bendrovės 
susirinkime dalyvavo labai ne
daug žmonių (apie 30), o akcijų 
yra pirkę 200 asmenų su viršum

ketą šimtų dolerių. Šis būrelis 
veikia, suorganizuotas birutiečių 
draugijos iniciatyva. Draugija 
labdaros baliųrengiabirželio2d. 
D.L.K. Birutės draugijai šįmet 
pirmininkauja E. Skirmantienė.

♦ Antanas Mažeika, Tautinės 
S-gos pirmininkas, ir visa jo šei
ma Įsirašė nariais Į SLA 75kuo
pą, paimdami apdraudas.

♦ Adomas ir Aldona Paulaus
kai, Petras Narkevičius, iš Ka
nados, Vincas Karpšlys, iš Det
roito, persikėlę gyventi Į Cali- 
forhiją, persirašė į Susivieni
jimo Liet. Amerikoje 75 kuopą.

Nuo metų pradžios SLA 75 kuo- 
pon Įstojo 18 naujų narių. Mirė 
du - Jonas Chmieliauskas ir Ve
ronika Celuškienė.

* Inž. Bronius Budginas balan
džio mėnesio viduryje iš Santa 
Monica, Calif., buvo nuvykęs Į 
astronautikos konferenciją Hunts 
ville mieste, Alabamoj. Jis ten 
atstovavo Douglas kompaniją, ku
ri gamina "Saturn C-l" erdvių 
laivą. Ten jis turėjo padaryti 
pranešimą apie šio projekto vyk
dymą. Konferencijoje inž. B. 
Budginas susipažino su žymiai
siais Amerikos astronautais. Pa
keliui Bronius Budginas aplankė 
Chicagos lietuvių kolonijoje savo 
pažįstamus.

K.J.

Lietuvių pranciškonų gimnazijos vadovybė Kennebunkport, Me., 
kviečia registruotis ateinantiems mokslo metams J visas keturias 
klases. Mokykloje išeinamas kolegijoms bei universitetams paruo
šiamasis kursas su sustiprinta lituanistika. Gimnazija yra valdžios 
patvirtinta ir be sunkumų yra atviras kelias į visas mokyklas. Prie 
gimnazijos yra bendrabutis, kuriame berniukai yra išvystę gražią 
organizacinę veiklą. Šiemet mokyklą baigia 13 abiturientų. Dėl smul
kesnių informacijų rašyti: Rev. Father Rectro, St. Anthony’s High 
School, Kennebunkport, Maine. Nuotraukoje gimnazijos choras.


	1962-05-07-Darvia 0001
	1962-05-07-Darvia 0002
	1962-05-07-Darvia 0003
	1962-05-07-Darvia 0004
	1962-05-07-Darvia 0005
	1962-05-07-Darvia 0006

